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Forord
2011 i Tarup-Davinde blev på mange måder et rigtig godt år, men der er dog en begivenhed som
satte et markant og trist aftryk på året.
Selskabets formand Jan Boye blev ramt af en hjerneblødning og døde d. 22. oktober 2011.
Jan Boye nåede at være formand i Tarup-Davinde I/S i næsten 2 år og var helt fra starten, af sin
formandsperiode stærkt interesseret og engageret i selskabets opgaver - ikke mindst de muligheder
for friluftsliv og naturoplevelser som området byder borgene, organisationer, klubber m.fl.
Jan blev selv bruger af området og holdt bl.a. fødselsdagsarrangement for sin søn i området og
overnattede sammen med klassen og et par andre forældre i shelterne ved Østersøen, lavede mad
over bål og lavede teambuilding øvelser.
Jan tog initiativ til at bestyrelsen kom på cykeltur rundt i området, således at de nye bestyrelsesmedlemmer, sammen med ham, fik lejlighed til at kommer rundt i områdets mange hjørner.
D. 6. september 2011 var By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, med Jan i spidsen, på rundtur
i Tarup-Davinde området. Udvalget indtog undervejs frokost ved den nye køjekreds på Phønix
arealet, fremstillet af Naturskolen Åløkkestedets naturvejledere. Det var et arrangement lige efter
Jan’s hoved – fagligt og involverende, oplysende og med et politisk formål, samt ikke mindst
hyggeligt og med godt humør.

Jan på vej mod toppen af Røllehøj
Foto: Steen Møller

Æret være Jan’s minde.
John Juul Henriksen
Sekretarialtsleder
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Årets resultat.
Årets resultat for 2011 blev 2.511.964 kr. Budgettet lød på 2.861.672 kr. Resultatet er, set i lyset af
selskabets strategi om at skabe balance mellem driftsudgifter og interessentindskud i 2012,
tilfredsstillende. Udmøntningen af strategien er allerede godt i gang med en besparelse på 12% i
forhold til budget i årets resultat.
John Juul Henriksen
Sekretariatsleder.
Tarup-Davinde I/S blev etableret i 1989 med Odense Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt
som interessenter.
Efter kommunalreformen 1. januar 2007, er interessenterne Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Interessentskabets formål er, i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne, at
etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i Tarup-Davinde
Grusgrave og omliggende arealer.
Interessentskabet kan etablere og drive institutioner, der gennem undervisning, udstillinger,
klubaktiviteter m.v. virker for folkeoplysning vedrørende områdets natur og historie. Herunder kan
selskabet bl.a. drive Naturskolen Åløkkestedet, som med udgangspunkt i den lokale gravehistorie
og råstofindvinding formidler viden om Tarup-Davinde området.
Interessentskabet kan også etablere og drive institutioner til fritidsformål og kulturelle formål.
Desuden kan interessentskabet etablere publikumsfaciliteter.
Selskabet tilstræber at overtage ejendomme og de færdige graveområder på bedst mulige vilkår.
Efter fornøden jordbehandling og oprydning gøres området tilgængeligt for alle, efter naturbeskyttelseslovens regler, og parkeringspladser, stier og broer m.m. anlægges.
Selskabets kapital fremskaffes gennem årlige indskud fra interessenterne.

Foto: John Juul Henriksen
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Bestyrelsens medlemmer i 2011:
Formand, rådmand Jan Boye / rådmand Steen Møller
Næstformand, borgmester Hans Jørgensen
Rådmand Stina Willumsen
Byrådsmedlem Poul Falck
Byrådsmedlem Christian Frederiksen
Udvalgsformand Vagn Hansen
Udvalgsformand Herdis Hanghøi

Odense Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Odense Kommune
Odense Kommune
Odense Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2011:
7. marts, 31. august og 23. november. Mødet d. 14. juni blev aflyst.
Alle møder holdes på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet.
Forretningsudvalget har ikke været indkaldt i 2011.

Arealkøb
Tarup-Davinde I/S ejer pr. 31. december 2011 213 ha.
Birkum
Davinde

Rolsted

Hudevad
Sdr. Nærå

Tarup-Davinde I/S arealer december 2011
Foto: MAP-Info
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Retablering og hegning af nye arealer.
Hegn til græsning er sat op på 4 arealer i 2011:
- 2 arealer ved Møllevej 6.
- 2 arealer i Kappendrup.
Der foregår i øjeblikket store retableringsaktiviteter syd for Ibjerget langs St. Ibjergsø. Det er
Nymølle Stenindustrier A/S som er i gang med at afslutte deres graveaktiviteter i denne del af
området og det forventes at retableringen er tilendebragt i løbet af 2012.

Retablering på sydsiden af Ibjerg
Foto :John Juul Henriksen

Etablering af faciliteter
Ved Anes Lagune er der anlagt et lege/sideareal til mindre børn – anlægget er udført i træstammer
og store sten. Der er samme sted opført et madpakkehus/bålhytte og anlagt en krolfbane som bl.a.
bruges af senioridrætten i Rolfsted og Sdr. Nærå.

Madpakkehus ved Anes Lagune
Foto: John Juul Henriksen
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På shelterpladsen ved Østersøen er der opført en bålhytte til brug i forbindelse med overnatninger
i shelterne.

Bålhytte ved Østersøen
Foto: John Juul Henriksen

Ved Phønixpladsen ned mod Trekløversøen er der opført en køjekreds med plads til 32 køjer.

Køjekreds i Phønix området
Foto: John Juul Henriksen

Driftsopgaver
Naturplejeprojektet udfører plejeopgaverne i området. Projektet har været bemandet med i
gennemsnit 4 personer igennem året. Projektet kan beskæftige 6 personer. Holdformanden på
naturplejeholdet gik på pension 1. marts 2011 og ledelsesopgaven varetages herefter af
sekretariatsleder og naturvejleder i fællesskab.
Driftsopgaverne har i 2011 bl.a. bestået af:
- at reparere hegn omkring græsninger.
- at bekæmpe bjørneklo manuelt, der hvor det ikke er muligt at græsse planterne væk.
- at friholde stier, ridestier og pladser for uønsket bevoksning. Stierne holder i vid udstrækning
sig selv åbne grundet den øgede brug. Enkelte gruspladser holdes fri for ukrudt med gasafbrænding.
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- at tynde ud i eksisterende bevoksning. I år bl.a. ved Trekløversøen og Stenværkssøen.
- rydning af et større areal på Ibjerget og Møllevej 6. Træet er flisen og solgt til fyring på
Assens fjernvarmeværk.
- at fordele foldere til alle folderkasser i området.
- at hugge brænde til bålstederne og udlægge dette op til weekender i sommermånederne.
- at oliebehandle træværk.
- at renholde for affald i området - en stor opgave.
- at nyplante arealer og hegn.
- at udføre naturpleje ved at rydde visse områder for opvoksende pil, havtorn og gyvel.
Opgaverne udføres med miljøvenlige arbejdsmetoder, og skal bl.a. sikre at området ikke gror til i
båndpil, birk og bjørneklo.

Pleje- og pasningsaftaler
Pleje- og pasningsaftaler med private landmænd om græsning med får, kvier og heste er indgået og
ajourført. Græsningen foregår efter nøje aftalte retningslinier for at opnå øget biodiversitet på arealerne.

Den 7. december 2011 blev der afholdt græsningsmøde på Naturskolen Åløkkestedet, hvor alle
plejere var indbudt for at drøfte erfaringerne fra græsningen i 2011 samt ønsker til græsningsarealer i 2012. Det lykkedes atter at få opfyldt næsten alles ønsker.
Alle Tarup-Davinde I/S’s græsningsarealer, i alt 35 ha, er registreret under Direktoratet for
FødevareErhverv, som et naturområde med permanente græsarealer og der ydes tilskud fra
enkeltbetalingsordningen til græsningen.
Centrovice har ydet konsulentbistand til beregningerne og ansøgningen.

Græsningsarealer ved Davinde
Foto: John Juul Henriksen
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Personale
Naturskolen
Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen er ansat på fuld tid.
Naturvejleder Elsebeth Pedersen er ansat på deltid, 3½ dag pr.
uge.
Annette Rabøl Andersen er ansat som sekretær ved TarupDavinde I/S og på Naturskolen Åløkkestedet i et flexjob med 25
timer ugentligt. Annette Rabøl Andersen er stoppet med
udgangen af 2011.

Elsebeth formidler

Akademisk medarbejder Carina Rosenfeldt Pedersen er ansat fra
den 1. november 2010 til den 12. april 2011 i henhold til Lov om
aktiv beskæftigelsesindsats. Carina arbejder som fundraiser, med
udvikling af div. projekter m.m.

Foto: John Juul Henriksen

Akademisk medarbejder Lene Mailand Backmann var ansat fra den 1. maj 2011 til den. 1. november 2011 i
henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Lene arbejdede som projektudvikler og fundraiser indenfor
motion, sundhed og aktivitetsudvikling i Tarup-Davinde område
Akademisk medarbejder Nick Kongsdal Becker er ansat fra den 1. december 2011 til den 31. maj 2012 i
henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Nick arbejder med fundraising, hjemmeside, videofilm fra
området og udvikling af div. projekter m.m.
Alle 6 har eller har haft deres arbejdsplads på Naturskolen Åløkkestedet.
Børge Kjølby arbejder som pedel med 200 timer årligt og varetager vedligeholdelsesopgaver på TarupDavinde I/S’s bygninger og rengøring af de offentlige toiletter i området. Børge har pga. sygdom valgt at
stoppe hos Tarup-Davinde I/S pr. 1. oktober 2010.
Birgitte Jeppesen arbejder som rengøringsassistent med 10 timer ugentlig. Arbejdet omfatter rengøring på
Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Smedjemuseum, Høloftet og i klubhuset på Phønix.
Naturplejeprojektet
Projektet kan beskæftige 6 personer årligt i et tilbud om ansættelse med løntilskud i henhold til Lov om
aktiv beskæftigelsesindsats. Der har i årets løb i gennemsnit været 4 ansatte udover projektlederen.
Projektleder for Naturplejeprojektet Kaj Damsted gik på pension den 28. februar 2011 efter mange års
arbejde i Tarup-Davinde området. Opgaven med at lede naturplejeholdet er herefter delt mellem
naturvejledere og sekretariatsleder.
Desuden sekretariatsleder John Juul Henriksen.
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Sekretariatet
Sekretariatet har løbende løst opgaver med planlægning, anlæg, drift og økonomistyring. Disse opgaver har
bl.a. været:




















Budgetlægning og opfølgning.
Udarbejdelse af årsrapport.
Indkøb og kontering.
Personaleledelse – ansættelsesprocesser.
Bygningsvedligeholdelse og drift.
Driftledelse af naturplejehold i samarbejde med naturvejledere
Kontor- og driftmøder.
Købsplanen revideres hvert år.
Udarbejdelse af kontrakter med nye brugere.
Etablering af nye græsningskontrakter.
Etablering af nye projekter og herunder fundraising til gennemførelsen.
Bestyrelsesbetjening.
Borgerhenvendelser.
Borgermøder.
Diverse brugermøder.
Projektstyring af opførelsen af bålhytter og køjekreds.
Gennemførelse af diverse arrangementer.
Selskabets kontaktperson i forbindelse med diverse reetableringssager i løbet af 2011.
Sekretariatschefen har i løbet af 2011, også flere rundvisninger i området, ligesom der har været
offentlige arrangementer (Se nedenstående).

2011
Off. arr.
Skoler + b.haver
Bestilte arr.

antal arr.
4
1
5

Antal voksne
145
1
186

antal børn
0
18
0

antal pers. ialt
145
19
186

I alt

10

332

18

350

Sekretariatets kontor, og postadresse er: Nørregade 36-38, indgang B, 5000 Odense C.
Tarup-Davinde I/S arkivmateriale er placeret i kælderen på Odense Slot.
Derudover har sekretariatslederen et kontor på Naturskolen Åløkkestedet.

Retablering på sydsiden af Ibjerg
Foto: John Juul Henriksen
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Markedsføring og mediedækning af Tarup-Davinde området.
I løbet af 2011 er hjemmesiden blevet udbygget med videofacilitet, således der nu kan vises små
videosekvenser fra området i YouTube-format. Der er også tilføjet en facilitet til elektronisk nyhedsbrev,
således Naturskolen Åløkkestedet kan kommunikere via dette medie med sine brugere.
Tarup-Davinde området er også kommet på Odense Mobilguide, således brugere nu kan gå ude i området
og finde vej samt informationer via en smartphone. Det er en facilitet som forventes udbygget i løbet af
2012.
Der er desuden lavet en række foldere mm. i forbindelse med diverse arrangementer og Tarup-Davinde
folderen er uddelt via folderstanderne rundt i området.

Mediedækning om Tarup-Davinde området i 2011:
Der har i løbet af 2011 været brugt energi på at få lavet pressemeddelelser på mange af de arrangementer
der er i området. Nedenstående liste er artikler om Tarup-Davinde området som har været bragt i
aviserne/tidsskrifter i løbet af 2011.
Dato
19. feb.
25. feb.
1. mar.
29. mar.
31. mar.
2. april
5. april
April
April
April
24. april
26. april
3. maj
3. maj
3. maj
3. maj
3. maj
9. maj
10. maj
10. maj
24. maj
24. maj
27. maj
31. maj
4. juni
29. juni
2. august
5. august
23. august
1. september
8. september
2. oktober
12. oktober
15. november
29. november
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Medie
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Ugeavisen
Geologisk Nyt
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Landbrug fyn
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Fyens Stiftstidende
Information
Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende
Midtfyns Posten
Midtfyns Posten

Overskrift
Grønt statstilskud til bålhytte og køjekreds
Smed for en dag i Hudevad
Børnene var små smede for en dag
Mulighedernes skydebane på vej
Skyttehuse nu for alle
Skydehus indviet med manér
Skydehus er klar til alle
Grønne offentlige guidede ture
Storslåede stensamlinger
Storken er kommet til Sydfyn
Et museum i arbejde
Sø igen åben for fiskeri
Motion og rundvisning i Tarup-Davinde
Gåtur ved Davinde Grusgrav
En hel strøm af naturbegivenheder
Tarup-Davinde viser sig frem
Her samles alle mine interesser
Oplevelser i kø i Tarup-Davinde
Forside: Åben natur for fulde sejl i T-D
Fuldt hus i Tarup-Davinde
Krolf ved Anes Høj
Temadag om friluftsliv for spejderledere
162 børn løb og klatrede sig trætte
Islandske heste i fuld gang
Kronik: Naturen i grusgraven
Børn på vild jagt efter skattekisten
Opleve i stedet for overleve
Vi drømmer om rustik overnatning
Triatleter indtog Davinde
32 nye sovepladser i naturen
Regionalt grus som kommunal rekreation
Landskabets lange historie
To børn blev stanget af vædder
Høstdag med flettepil
Anderledes julestue i Hudevad

Besøgstal i Tarup-Davindeområdet
Tarup-Davinde området strækker sig over 1000 ha. Der arbejdes på stor tilgængelighed for de områder som
ejes af Tarup-Davinde I/S. Med mange indgange til området, er en præcis opgørelse af antal besøgende
vanskelig. Mange kender området og færdes her ude på egen hånd, og i weekenderne i sommerhalvåret
vrimler det med mennesker i hele området.
I hæftet Friluftsliv i landskabet udgivet i 1999 af Miljø- og Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen
fortælles bl.a. om, hvordan befolkningen bruger landskabet. Her nævnes at 1 % af de besøgende var på tur
med naturvejleder.
Hvis denne procentdel gælder for Tarup-Davindeområdet ville vi i 2011 have haft 461.400 besøg! Det er
nok i overkanten af det realistiske.
Et mere sandsynligt bud er, at 5 % af de besøgende i Tarup-Davinde er på tur med naturvejleder, hvilket
giver et besøgstal på ca. 92.280 i 2011.

Landskabsarkitektur – besøg og udstilling.
Landskabet i Tarup-Davinde blev først i september besøgt af de nordiske landskabsarkitektforeninger i
forbindelse med deres Nordiske Kongres 2011 –
Roadtrip 2011.
70 landskabsarkitekter fra hele norden havde en fin
tur rundt i området og sluttede deres dag af med at
spise festmiddag ved Nordsøen i et opstillet telt.
Udstillingen MAN MADE ENVIRONMENT åbnede d.
11. februar i Dansk Akitektur Center (DAC) og
illustrerer via en række nordiske eksempler at
landskabsarkitektur handler om meget mere end
æstetik, bl.a. ved at spørge ”Hvordan kan
landskabsarkitektur bidrage til bæredygtige
løsninger i byerne og på landet?”

Fra udstillingen i DAC
Foto: John Juul Henriksen

Gennem 26 nordiske projekter præsenterer udstillingen MANMADE ENVIRONMENT forslag til, hvordan
landskabsarkitektur kan møde fremtidens udfordringer med overraskende og inspirerende indfaldsvinkler i
et nordisk og internationalt perspektiv. Tarup-Davinde projektet er bl.a. fremhævet for sine 10 dogmer til
landskabets udformning.
Udstillingen er startet i Oslo og bevæger sig efter København til Stokholm, Helsinki og Reykjavik
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Indvielse af skyttehusene på Ibjerget.
I 2006 overtog Tarup-Davinde I/S Ibjerget og indgik ved den lejlighed en aftale med Årslev - Sdr. Nærå
Skytteforening som stadig er ejer af skyttehusene.
Denne aftale indebærer, foruden tilladelsen til fortsat skydning, bl.a. at foreningen er forpligtiget til at
”vedligeholde bygninger mm., således de til enhver tid fremtræder i velvedligeholdt stand”.
Det gjorde husene imidlertid ikke i starten af 2009, og det var derfor tæt på at de var blevet nedtaget eller
overdraget til Tarup-Davinde I/S.
Sådan gik det heldigvis ikke. Årslev – Sdr.
Nærå skytteforeningen, Sdr. Nærå
Jagtforening og Tarup-Davinde I/S fik i
samarbejde med den lokale kreds i
Friluftsrådet, lavet et renoveringsprojekt som
fremtidssikrer skydningen på Ibjerget, men
som også tilgodeser andre brugergruppers
anvendelse af skyttehusene til forskellige
formål. Færdiggørelsen af Skyttehusene blev
markeret med indvielse d. 1. april, hvor bl.a.
formanden for Danmarks Jægerforbund holdt
Indvielse af skyttehuse
tale, ligesom den gamle skyttefane blev båret
frem.
Foto: Niels Hornstrup

Åbning af fiskeri i Hudevad Sø.
Efter Tarup-Davinde I/S køb af ejendommen Møllevej 6 er
det igen blevet muligt at fiske i Hudevad Sø.
Der har, igennem de sidste år, været mange forespørgsler
fra fiskere om mulighederne for at fiske i Hudevad Sø og
d. 1. maj blev søen genåbent for fiskeri samtidig med at
der blev afholdt en fiskekonkurrence på gedde i
samarbejde med den lokale fiskeudstyrsforretning
”Grejgården”.
Det blev en fin fiskekonkurrence med ca. 15 deltagere.

En glad vinder af fiskekonkurrence
Foto: John Juul Henriksen
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Tarup-Davindedagen blev afholdt den 8. maj 2011.
Formålet med dagen er at gøre opmærksom på områdets natur og dets anvendelsesmuligheder for private,
klubber, foreninger, virksomheder og institutioner.
Dagen var arrangeret sammen med omkring 18 af de foreninger og grupper, der regelmæssigt lægger deres
aktiviteter i området. De var aktive deltagere på dagen med udstillinger og demonstrationer af deres
kunnen og viden. Arrangementet havde 2.500 besøgende (vurderet af parkeringsvagter fra Politi
hjemmeværnet)

Tarup-Davinde dagen 2011
Foto: Niels Hornstrup
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By og Kulturudvalget på besøg.
D. 6. september havde By & Kulturudvalget henlagt deres udvalgsmøde til Tarup-Davinde området.
Området blev bl.a. besigtiget via cykel og en række problematikker blev diskuteret undervejs, ligesom
selskabet planer for fremtiden blev præsenteret og drøftet. Turen blev afsluttet ved de nye faciliteter på
Phønix, hvor naturvejlerne havde forberedt frokost med råvarer fra området og som bl.a. var tilberedt ved
grubbestegning.

Der cykles rundt i TD
Foto: Steen
Møller
området

Bålmad og betænkelige miner
Foto: John Juul Henriksen

Frokost i den nye køjekreds
Foto: John Juul Henriksen

Naturovervågning
Der har siden 2001 været gennemført systematisk naturovervågning i Tarup-Davinde området via et
samarbejde mellem Naturskolen Åløkkestedet og en række kompetente organisationer/enkeltpersoner
med specialer indenfor: Fugle, pader, sommerfugle, guldsmede, biller, flagermus og planter.
Dette års naturovervågning tog sit udgangspunkt i overvågningsplaner med angivelse af mål, metode og
lokaliteter for årets arbejde. Følgende mål blev formuleret til dette års overvågning:
Botanik/Johanne Fagerlind: Data fra feltundersøgelserne er indhentet fra hhv. Phønixområdet og ved
Bjerggårdssøen. I Phønixområdet udføres undersøgelserne med henblik på at kunne følge virkningen af
høslet. Ved Bjerggårdssøen følges successionen på en grusoverflade efter grusgravningens ophør.
Fugle/ Per Rasmussen: Det er fugleundersøgelsens opgave at give et retvisende billede af især antallet af
ynglefugle og sekundært de rastende fugle i området. Således at det er muligt at følge udviklingen i
fuglebestandene i takt med områdets udvikling. Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem
ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget
optællinger i de tilstødende grusgrave.
Guldsmede Niels Lykke/ Otto Buhl
Undersøgelserne i 2011 er foretaget i 4 udvalgte områder :
1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og omkring Stenværksø, Trekløversø vest,
Trekløversø syd og Trekløversø øst samt parkeringsplads.
2. Områderne ved Anes Høj og mod syd til Vindinge Å.
3. Christianslund Sø nord for Davinde Sø – kanter og skråninger rundt om søen.
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4. Nordsø-området sydvest for Ørbækvej – arealer ved Silkevævers Sø, Nordsø, Mirabelhøj, arealer
rundt om Aborresø og ved nord- og vestsiden af Østersø, samt kanten af en græsset mark øst for
Aborresø.
Det er undersøgelsens opgave at give et aktuelt billede af de ynglende arter af guldsmede i området samt
antallet og den geografiske udbredelse af deres forekomst. Således at det er muligt at følge udviklingen i
guldsmedebestandene i takt med områdets udvikling
De samlede afrapporteringer kan hentes på Tarup-Davinde I/S hjemmeside. Hvor rapporterne ligger
offentligt tilgængeligt for brugere af Tarup-Davinde området.
Tarup-Davinde området har en bestand af strandtudsen, der er på den såkaldte danske gulliste, hvor den er
listet som "opmærksomhedskrævende", fordi den er gået tilbage de sidste 20 år.
Lars Briggs fra Amphi konsult har for Fåborg-Midtfyn Kommune udført strandtudseundersøgelse.
Resultaterne peger på en markant bestandsnedgang i hele Tarup-Davinde område. Det anbefales at
etablere en ”reservebestand” på T-D I/S’s arealer, derfor graves der i 2012 et antal nye paddehuller i
området.

Langhornsmøllet Nemophora metallica (Poda, 1761) på Blåhat,
Knolden, Trekløversø, 6. juli 2011 -
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Foto NL

Naturskolen Åløkkestedet
Dette er arbejdsplads for to naturvejledere, en projektmedarbejder og en sekretær.
Naturvejlederne arrangerer offentlige og private guidede ture, kurser for lærere og pædagoger,
naturvejledning for gymnasier og grundskoler, udarbejder plancher og udstillinger og varetager
kontakten og samarbejdet med andre naturskoler på Fyn.
Naturvejlederne indgår i samarbejdet om naturovervågningen og planlægningen af naturplejen.
Projektmedarbejderen arbejder fortrinsvis med fondsansøgninger til flere forskellige projekter og
opdatering af hjemmeside.
Sekretæren varetager en del af markedsføringsopgaven med bl.a. booking af naturvejledning,
overnatning i sheltere, brug af Åløkkestedet og Phønixklubhuset samt andre sekretæropgaver.
Naturskolen rummer naturinfo og en generel udstilling om Tarup-Davinde. Her kan alle foldere om
området hentes. Naturinfo er sammen med det offentlige toilet åben i alle dagtimer.

Naturskolen Åløkkestedet

Foto: Niels Hornstrup

Bestilte arrangementer
I 2011 har der været 142 bestilte arrangementer med naturvejleder. Langt størsteparten af disse
arrangementer er besøg fra grundskoler og gymnasier. Der har især været en øget tilgang af gymnasie- og
hf. klasser. En del af arrangementerne er sociale arrangementer med en høj grad af fysiske aktiviteter,
andre har et fagligt indhold med emner især inden for biologi og geologi.
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Et samarbejde med Det Mobile Sundhedscenter i Faaborg-Midtfyn Kommune har resulteret i 4 velbesøgte
ture for +60 årige. Hovedformålet har været at gøre opmærksom på mulighederne for gode motions ture
kombineret med natur- og kulturoplevelser i Tarup-Davindeområdet.
Der har til sammen været 4614 personer, der har deltaget i arrangementer sammen med naturvejlederne,
en mindre stigning i forhold til tidligere år.
Se i øvrigt de statistiske opgørelser over besøgstal bagerst i rapporten.

142 bestilte arrangementer

Foto: Niels Hornstrup, John Juul Henriksen og Carsten Hansen
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Introforløb og Trivselsture i Tarup-Davinde.
Tornbjerg Gymnasium har i flere år lavet ture for alle deres nye 1.G’ere herude i området.
11 klasser kommer hvert år herud og laver teambuilding med bl.a. træklatring, tovbro over søen og
tømmerflådesejlads. De laver grubestegning i med varme sten i dybe huller og overnatter i hængekøjer i
køjekredsen. Dagen efter cykler de hjem og et nyt hold ankommer.

Gymnasieelever på vej over Stenværkssøen

Foto: Niels Hornstrup

Klassens trivsel er en vigtig forudsætning for indlæring. Derfor tager mange skoler på ture i naturen. Her
kan børn og unge udfordres i fællesskab uden den stadige strøm af input, som er en del af vores hverdag. I
naturen er der kontant afregning. Vi taler ligefrem om ”naturen som den store hjælpelærer”.

Offentlige ture
Naturskolens naturvejledere har alene, og i samarbejde med foreninger tilknyttet området, afholdt en
række offentlige ture/arrangementer i koordination med Odense Kommune.
Turene er gratis og har været annonceret i folderen ”Ta’ på tur i det grønne Odense”.
Der er et meget varieret indhold for turene og et svingende antal glade og interesserede deltagere.
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Især havde en tur med overskriften ”Isen og Åsen” i samarbejde med Den fynske Stenklub stor tilslutning.
Turen bød på fortællinger om landskabets oprindelse både geologisk og kulturhistorisk, og indsamling af
sten i den aktive grusgrav indgik som en del af arrangementet.

Børn og voksne i grus- og stenbunkerne
Foto: Carsten O. Hansen

Frivillig guide
Foto: Carsten O. Hansen

”NATUR”ligvis i efterårsferien
I lighed med tidligere år arrangerede fritidsklubberne i Odense spændende aktiviteter i området ved
Davinde Sø i skolernes efterårsferie. I 2011 dog kun ugens 3 første dage.
Arrangementet var offentligt og de store kulørte drager i luften tiltrak sig opmærksomhed viden om.

Den kunstige kælkebakke på Røllehøj
Foto: Niels Hornstrup
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Drageflyvning
Foto: Niels Hornstrup

Vandeksperimentarium
I kraft af fondsmidler og en dygtig håndværker og ideudvikler, er der nu fremstillet flere pumpemodeller og
møllehjul til brug ved eksperimenter og undersøgelser af vandets kraft.
Vi glæder os til en egentlig indvielse og til at få de første skolebørn i gang med arbejdet i værkstedet.

Ny gammeldags gårdpumpe
Foto: John Juul henriksen

Sommernaturskole
Den første uge af skolernes sommerferie arrangerede
Naturskolen, i lighed med de sidste 5 år,
sommernaturskole.

Der snittes

Arrangementet der var et heldagstilbud fra 9 – 15,
henvendte sig til børn fra 2. til 4. klasse. I år var der ikke
samme interesse for projektet, så vi nøjedes med et hold på
25 børn.
Overskriften var ”Den store skattejagt”.
Et gennemgående tema i løbet af ugen var naturligvis
jagten på skatten rundt omkring i vores naturområder, og
så ”de skumle brødre”, som dukkede op når man mindst
havde brug for de
Ugens aktiviteter kulminerede med byggeri af store
tømmerflåder, der på en gang kunne fragte alle børnene
over til øen i søen, hvor skatten heldigvis blev fundet.
Børnene fungerede generelt godt sammen, og var meget
optagede af aktiviteterne ugen igennem.
Foto: John Juul Henriksen
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Hudevad Smedjemuseum og Smedjens Venner 2011 – af Tom Møller Pedersen
Hudevad Smedjemuseum har nu eksisteret i ca. 2½ år.
Smedje og museum ejes af Tarup-Davinde I/S. Driften er lagt i hænderne på netværket ”Smedjens Venner”,
der mødes hver torsdag for at holde liv i det gamle smedehåndværk. Smedjens Venner har p.t. 24
medlemmer. Af praktiske grunde er der nedsat et forretningsudvalg til varetagelse af de daglige opgaver.
Der afholdes årligt 4 fællesmøder med sekretariatslederen.
2011 har været spændende, dels fordi vi har forstærket indsatsen for at markedsføre os selv, dels fordi det
traditionelle julemarked på Stengården i Hudevad i år ikke fandt sted, hvilket på grund af samarbejde
mellem Museet og Stengården ellers plejer at give forøgede besøgstal.
Ikke desto mindre har søgning til Museet været stigende. Vi har oplevet stor interesse for de to ekstra
åbningsdage i forbindelse med skolernes efterårsferie og vinterferie, hvor målgruppen var skolebørn, der
kunne få lejlighed til at prøve at smede. Der har endvidere været en stor stigning i antallet af bestilte
gruppebesøg.
I alt 626 besøgende er det blevet til – en stigning på 62 % i forhold til sidste år, hvilket vi finder særdeles
tilfredsstillende. Dels valgte vi kun at have åbent for ”strøgkunder” i sommerhalvåret, dels er Hudevad – om
end en idyllisk plet – ikke et sted, man ”lige kommer forbi”.
En ambition for kredsen bag den frivillige drift af Museet er at opspore, registrere og fotodokumentere så
mange kunstsmedearbejdere fra Hans Rasmussens hånd, som muligt, det være sig kunst i kirker eller hos
private.
Også her har vi oplevet en stor stigning af registrering af effekter, f.eks. har vi nu besøgt 30 kirker og 25
privatpersoner over hele landet, der alle havde kunstsmedeværker fra Hudevad Smedje
stående/hængende, og et lige så stort antal venter.
På de regulære torsdagsmødedage udføres alle typer af smedearbejder, så som udendørs lamper,
havelåger, lysestager, reparationsarbejder for private og offentlige myndigheder. Smedenes valgsprog er:
”Det er ikke et spørgsmål om vi kan udføre opgaven, det er et spørgsmål, om vi vil”.
Den 11. september 2011 åbnedes en særudstilling med temaet ”Alfrede, smedekonen fra Hudevad”.
Udstillingen sætter fokus på Alfrede Rasmussens liv som smedekone og musiker. Hun var uddannet på det
Kgl. Danske Musikkonservatorium i København som violinist, men kom hjem til et liv som smedekone med
10 lærlinge på kost, så musikken kom af og til i baggrunden. Det blev dog til mange år som organist i Sdr.
Nærå Valgmenighedskirke, som korleder, som kvartetmusiker og som medlem af Th. Aagaards ”Fynske
Musikantere”.

7- armet lysestage. Privateje.
Fotos: Poul Jensen og Tom Møller Pedersen
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Begravelseskapellet Odense, Kandelaber

Fra særudstillingen om Alfrede

Status for Stenmuseet i Tarup Davinde 2011 - af Kurt Jeppesen
Medlemmer fra Den fynske Stenklub står for driften af Stenmuseet på Phønixpladsen.
Den anden søndag i hver måned fra kl. 14.00 til 17.00 holder Stenklubben Museet åbent for almenheden,
fri entre.
Museet åbnes også uden for normal åbningstid, ved henvendelse til Den fynske Stenklub.
Udstillingen består af en samling af krystalline blokke, ledeblokke, fossilet træ, en sandsamling og en
mindre mineralsamling.
Desuden en grusgravsamling fra lokalområdet, bestående af blokke med mange fossiler fra forskellige
tidsperioder.
Tarup Davinde Dagen blev afholdet den 8. maj 2011. En række af klubbens medlemmer deltog flittigt i såvel
det store forberedelsesarbejde, som gennemførelsen af den del af arrangementet, som foregik ved
Stenmuseet. Den fynske Stenklub havde et stort udvalg af udstillinger og aktiviteter, som ud over de faste
udstillinger i museet omfattede stenslibning, stenalder-redskaber, facetslibning af mineraler, pladetektonik
og meget mere.
Den fynske Stenklub deltog ligeledes i arrangementet ”Isen og Åsen en dag i Tarup Davinde”. Et fint tiltag,
med en blanding af historie og geologi, som vi gerne er med til at udvikle og videreføre.
Den opstillede container på siden af Museet fungerer fint. Pga. rust planlægges maling af containeren i
2012. Takket være indkøbet af containeren har vi nu fået mulighed for en bedre udnyttelse af lokalerne, og
vi er i gang med nyindretning af køkkenet til forskellige udstillinger. Arbejdet vil pågå en rum tid endnu med
nye montrer, udstillinger, belysning m.m.
Ud over nyindretning af depotrummet, er der planer om forskellige tiltag i Stenmuseet. Der arbejdes med
forbedringer af eksisterende udstillinger og mindre vedligeholdelser.
Bedre skiltning i begge stensamlinger med fotos og tekst er påbegyndt.
Flere geologer og fagfolk har besøgt Stenmuseet.
Flere udlændinge og stenklubber har besøgt Stenmuseet.
Den fynske Stenklub har i samarbejde med Folkeuniversitetet afholdt 1 kursus af 2 dages varighed i
stenmuseets lokaler i år, med underviser Geolog Hans Dieter Zimmermann, samt 2 dage med 15 deltagere.
Stenmuseets hjemmeside er under modernisering, og i løbet af de første 2 måneder af 2012 bliver den
frigivet. Derefter sker der en løbende tilpasning med bl.a. fotogallerier.
Ejerskab til samlingerne:
Efter en række møder såvel internt i Den fynske Stenklub som mellem klubben og Tarup Davinde I/S, har
Peter Tang Mortensen, Ole Allan Jensen og Bent Nielsen via et gavebrev overdraget deres samlinger i
Museet til Den fynske Stenklub. Klubben påtager sig dermed den fremtidige vedligeholdelse og de
fremtidige udstillingsaktiviteter i samarbejde med giverne.
Statistik
1370 besøgende heraf 328 børn.
5 skoleklasser har besøgt Museet
12 søndagsåben med i alt ca. 85 besøgende heraf 8 børn.
20 gange har stensamlingen været åben uden for normal åbningstid
8 gange har strandstensgruppen holdt møde med i alt 72 deltagere.
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2 dage har Den fynske Stenklub/Folkeuniversitetet brugt stensamlingen til kursus 14 deltager pr. gang
Andre stenklubber og klubber har holdt deres klubmøde i museet.

Fra Stenklubbens arrangementer i
TD området
Foto: Carsten O. Hansen
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Foto: Carsten O. Hansen

Besøgsstatistikker for Naturskolen Åløkkestedet

Naturvejledninger

Fra 2010 til 2011 er der samlet sket en lille stigning på 105 personer, der har modtaget naturvejledning. der
er mindre forskydninger mellem de forskellige kategorier, hvilket må tilskrives de naturlige udsving, der må
være fra år til år.
Foruden ovennævnte naturvejledninger, har sekretariatslederen haft offentlige ture og bestilte
arrangementer med et samlet deltagerantal på 350 personer (omtalt andet sted i årsrapport).
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Deltagere geografisk opdelt

Samtlige naturvejledninger er medtaget i diagrammet. Bortset fra de offentlige ture er de geografisk opdelt
efter hjemsted. Fordelingen følger mønstret fra tidligere år.
Den markante stigning for Faaborg-Midtfyn og et tilsvarende fald fra Øvrige Fyn skyldes, at optællingen i
tidligere år har heddet Årslev og Øvrige Fyn.
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Skoler og gymnasium/hf, kommunale/statslige og andre

Fra 2010 til 2011 har der samlet set været et fald på 224 personer fra skoler og institutioner, der har
modtaget naturvejledning. Tilbagegangen er sket inden for kategorien andre, som rummer privat- og
friskoler, og modsvares i nogen grad af en stigning i kategorien kommunale+ statslige. Det er for tidligt at
vurdere på, om de er en generel tendens, eller det skyldes tilfældige udsving, der vil være over en årrække.
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Antal personer

Samlede antal personer: 11.162.
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